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مقرر ورشة العمل الثالثة في املؤمتر السفير ديريك برينغلمان يتحدث عما دار خاللها .. والعميد الركن زامل سياف الشهراني من معهد الدراسات العسكرية في قطر يشرح ما دار في ورشة العمل الثانية نائب معهد »روسي« د.ديڤيد روبرتس مقدما تلخيصا عن ورشة العمل األولى باملؤمتر

مستقبل عالقات الناتو ودول الخليج العربي على بساط البحث في قطر
مؤتمر الدوحة بحث سبل إعادة الزخم إليها بعد إقرار إستراتيجية 2020 للحلف

»الناتو«: الباب لن ُيغلق أمام انضمام السعودية وُعمان لمبادرة إسطنبول
وشراكتنا مع دول المبادرة لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد

مساعد وزير اخلارجية القطري لشؤون املتابعة محمد عبداهلل الرميحي متحدثا في ختام مؤمتر الدوحة نائب امني عام حلف الناتو كالوديو بيسونيرو ملقيا كلمته رئيس االركان القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية ملقيا كلمته في افتتاح املؤمتر

اخللي���ج في مجموعات إدارة األزمات 
املستقبلية التابعة للحلف أو عملياته 
الهادفة لضمان السالم الدولي في إطار 
الشرعية الدولية، خاصة عندما يتعلق 
األمر بدول إس���المية، كما دعا هؤالء 
الى التوسع في مجال األنشطة املدنية 
للحلف ألن ذلك سيساهم في حتسني 

صورته عند الشعوب.
االفتتاح وكلمة العطية:

 األمن األحادي لم يعد يكفي

افتتح املؤمتر بكلمة لرئيس أركان 
القوات املسلحة القطرية اللواء الركن 
حمد بن عل���ي العطية، أكد خاللها ان 
املؤمتر محطة بارزة على طريق تعزيز 
العالقات مع »الناتو«، مشيرا الى أنه 
ورغم ان »كل رؤان���ا لم تتحقق بعد 
إال ان هن���اك جهودا لتحقيق املصالح 
املش���تركة بني احللف ودول مبادرة 
إس���طنبول، خاصة ان دولنا شريك 
إستراتيجي لكل من أميركا وأوروبا، 
التعاون من  الش���راكة توجب  وهذه 
منظور جماعي لتحقيق األمن اإلقليمي 

وأمن الطاقة«.
وأثن���ى العطية على جهود احللف 
في احلفاظ على األمن والسلم الدوليني 
في إطار الش���رعية الدولية، الفتا الى 
ان »األمن اجلماعي أصبح أمرا يفرض 
نفسه ولم يعد هناك من مجال في ظل 
التحديات الراهنة للحديث عن إمكانية 

األمن األحادي«.

يدعو م���ن جهة الى أهمية حتس���ني 
صورة احلل���ف لدى مواطني املنطقة 
شكال ومضمونا، شكال عبر تغيير اسمه 
باستخدام اللفظ الفرنسي »أوتان« بدال 
من »ناتو« إليصال رس���الة التغيير، 
ومضمون���ا عب���ر تكثي���ف التغطية 
اإلعالمية للجهود امللموس���ة للحلف 
في مجال تعزيز األمن والسلم الدوليني 
وإميانه ضمن إستراتيجيته اجلديدة 
مبب���ادئ مهمة كالتعاون والش���راكة 
ملواجهة التحديات املشتركة وتعزيز 
القدرة على مواجهة األزمات الطارئة 
واألمن الش���امل الذي ال يقصر فكرة 
حتقيق األمن على اجلانب العسكري بل 
يردفها باألمن غير العسكري الذي يشمل 
مجاالت التنمية وتبادل التكنولوجيا 

وغيرها.
توسع المعروض في مجاالت التعاون

وذهب أصحاب هذا الرأي الى أنهم 
يتفهمون أسباب عدم منح دول املنطقة 
عضوية كاملة باحللف، لكنهم دعوا الى 
توسيع »املعروض« من مجاالت التعاون 
معه وعدم االكتف���اء بذلك، بل تعزيز 
مبادرة إسطنبول ببرنامج تنفيذي يقوم 
على »آليات واضحة لتنفيذ أولويات 
محددة ضمن ج���دول زمني محدد«، 
فذلك سيوفر معيارا واضحا ملدى تقدم 
الش���راكة احلقيقية  التعاون باجتاه 
والفاعلة والتي قالوا انها ستفتح أبوابا 
جديدة ومهمة منها مثال احتمال تقدمي 
مساهمة مادية وعسكرية مهمة من دول 

الصراحة واالنفتاح.
ومتحورت النقطة األكثر حساسية 
حول األسباب التي حتول دون مشاركة 
أكبر دولتني جغرافيا وسكانيا وعسكريا 
في مجلس التعاون باملبادرة من جهة 
وعدم قيام الباقني ببذل اجلهد الالزم 
لالستفادة مما تتيحه في مجاالت من 

جهة أخرى.
اإلجابات عن ه���ذه النقطة جاءت 
متنوع���ة، فهناك م���ن رأى ان ضعف 
التعاون أم���ر طبيعي كون املعروض 
عل���ى دول املنطق���ة »هزيال« وميكن 
الثنائية  االستعاضة عنه باالتفاقات 
وال يقدم قيمة مضافة كبيرة، خاصة 
أنه ال أمل لدول املبادرة في االنضمام 
الى احللف واالستفادة من مبدأ »الدفاع 
املشترك« الذي تقدمه املادة 5 من ميثاقه 

للدول األعضاء.
وفي مقابل هذا الرأي الذي يطالب 
بإتاحة الفرصة لعضوية كاملة لدول 
اخلليج باحللف على غرار تركيا، سمعنا 
رأيا معاكسا يعتبر ان القيم التي جتمع 
الدول األعضاء فيه مختلفة متاما عن 
دول مجل���س التعاون، وبالتالي فإنه 
ليس من مصلحة هذه الدول املطالبة 
باالنضمام للحلف، كما ان صورته التزال 
سيئة في أذهان املواطنني اخلليجيني 
غير الراضني عن أدائه في أفغانستان 
واتهامه بدعم ما أسماه أحد املتحدثني 
»النظام غير الش���رعي الذي ال ميثل 

الشعب األفغاني«.
وبني الرأيني، ب���رز رأي براغماتي 

من حتقيق إمكانات شراكتنا«.
مبدأ الشراكة والحوار

تقوم اإلستراتيجية اجلديدة للناتو 
على توسيع احلوار ومبدأ الشراكة مع 
املجموعات الدولية، ملا للحوار واالنفتاح 
من أهمية في احتواء األزمات وتداركها 
واحلد من املخاط���ر احمليطة بالدول 

األعضاء فيه ومصاحلها.
أهمية الخليج

ومما ال شك فيه، أن منطقة اخلليج 
� التي حتتوي على 60% من احتياطي 
النفط و40% م���ن احتياطي الغاز في 
العالم واإلسالمية مبعظمها واملتصلة 
بإيران املشاكسة � تشكل محط اهتمام 

كبير للحلف.
وانطالق���ا من هذا االهتمام وبهدف 
حتديد وتذلي���ل العقبات التي حتول 
دون توفير الزخ���م اخلليجي الالزم 
لالرتقاء الى مس���توى الش���راكة مع 
»الناتو«، ح���اول مؤمتر الدوحة، من 
خالل ورش���ات العمل التي تضمنها، 
تس���ليط الضوء على أهمية الشراكة 
األطلسية � اخلليجية من جهة وسبل 

حل املشكالت التي تبطئها.
العوائق أمام الشراكة
األطلسية ـ الخليجية

وقد اتسمت ورش���ات العمل التي 
ش���ارك فيها أكادمييون وعسكريون 
وديبلوماسيون ومفكرون بكثير من 

السنوات املاضية من جهة مسؤولي 
احللف إلقن���اع اجلانبني باالنضمام، 
إليهما  التطمينية املوجهة  والرسائل 
بأن الهدف من التعاون حتقيق مصلحة 
مشتركة وينطلق من مبدأ »عدم فرض 
أي شيء« واحلرية الكاملة في تشكيله 

وحتديد إطاره.
بحس���ب ما وجدناه ف���ي الدوحة، 
لم يفقد مس���ؤولو »الناتو« األمل في 
الوص���ول الى إجم���اع خليجي على 
املبادرة، وقد أك���د نائب األمني العام 
الباب  للناتو كالوديو بيسونيرو ان 

سيبقى مفتوحا.
وجهد املشاركون في التأكيد على ان 
الثنائية لدول مع مجلس  االتفاقيات 
التعاون مع الدول القيادية في احللف 
ال تغني عن الشراكة معه، ألنها تنطلق 
من مبدأ مهم وهو ان التحديات املشتركة 
التي تواجهها دولن���ا اليوم تقتضي 

تعاونا مشتركا وجماعيا ملواجهتها.
عدم االرتقاء لمستوى الطموحات

أما بالنس���بة الى الدول اخلليجية 
األربع املنضمة الى املبادرة )الكويت، 
قط���ر، البحرين واإلم���ارات(، فيبدو 
أيض���ا ان مس���ؤولي »النات���و« غير 
راضني عن وتيرة التعاون معها، وقد 
ذكر راسموسن في كلمته ان »مبادرة 
إسطنبول قد بدأت بداية واعدة في عام 
2004 ولكن السنوات األخيرة أثبتت 
ص���عوبة أكبر في تكثيف تعاون����نا 
العملي، ونحن بص���راحة لم نقت���رب 

الدوحة ـ محمد الحسيني
»أمننا متداخل، ولهذا السبب جاء 
مجلس الناتو بأكمله الى قطر«، هذه 
العبارة كانت إحدى الرسائل الواضحة 
التي تضمنته���ا كلمة أمني عام حلف 
»النات���و« أنديرس فوغ راسموس���ن 
بعنوان »الناتو ومنطقة اخلليج.. شركاء 
في األمن« التي نشرتها »األنباء« الثالثاء 
املاضي تزامنا مع انعقاد مؤمتر سفراء 
دول مبادرة إس���طنبول للتعاون في 
الدوحة حتت شعار »تعزيز الشراكة بني 
دول »الناتو« ودول مبادرة إسطنبول 

للتعاون«.
ظروف كثيرة عززت أهمية املؤمتر، 
أبرزها التطورات األخيرة في كل من 
مصر وتونس وما تشهده بعض دول 
املنطقة من اهت���زازات واضطرابات، 
إضافة الى كونه األول من نوعه بعد 
التي حددت  التاريخية للحلف  القمة 
خاللها إستراتيجية للعقد املقبل والتي 
انعقدت في لش���بونة العام املاضي، 
وتضمنت عناوي���ن عريضة متصلة 
اتصاال مباشرا مبنطقة اخلليج، السيما 
مواضيع أمن الطاقة واحلد من انتشار 
أسلحة الدمار الشامل ومكافحة القرصنة 

وغيرها.
السعودية وُعمان

بعد نح���و 7 أعوام عل���ى انطالق 
مبادرة إسطنبول، مازالت كل من اململكة 
الس���عودية وسلطنة عمان  العربية 
البقية ص 59خارجها رغم احملاوالت احلثيثة خالل 
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جانب من ورشات عمل املؤمتر السكرتير أول في سفارة دولة الكويت في الدوحة عبدالناصر مسفر الرشيدي متابعا احدى ورشات العمل

مستقبل عالقات الناتو ودول الخليج العربي على بساط البحث في قطر

مسؤولو الحلف: العالقات الثنائية بين دول الخليج
والدول الكبرى في الحلف كالواليات المتحدة وفرنسا ال تغني عن التعاون معه

بإمـكان حلف شـمال األطلسـي أن يقدم الكثير لـدول الخليـج دون أن يفرض عليها شـيئًا وبمـا يصب في مصلحـة الطرفين
السـيما في مجاالت األمـن الطاقي وأمـن المعلومات والحّد من انتشـار أسـلحة الدمار ومكافحـة القرصنة والتقـدم التكنولوجي

امني عام »الناتو« انديرس فوغ راسموسن

رئيس الدائرة املختصة مبتابعة مبادرة إسطنبول واحلوار املتوسطي نيكوال دي سانتيس

قالت سـفيرة الكويت لدى االحتاد األوروبي وبلجيـكا نبيلة املال ان 
املؤمتر ممتاز وقد تطرق الى قضايا حيويـة ومهمة للجانبني، خاصة أمن 
الطاقة، مؤكدة انه سيساهم في تعميق العالقات بني دول مبادرة إسطنبول 

وحلف شمال األطلسي.
وتعليقا على قول أمني عام احللف أنديرس فوغ راسموسن انه غير راض 
عما حتقق حتى اآلن مع دول املبادرة، قالت املال في دردشة مع »األنباء«: 
»نحن ننظر بإيجابية الى التصريح ونريد ان نرتقي فعال بالعالقات مع الناتو 

الى مستوى الطموحات، لذلك نشارك في هذا املؤمتر املهم«.

المال لـ »األنباء«: المؤتمر ممتاز 
وطرح قضايا مهمة للجانبين

الزميل محمد احلسيني والسفيرة نبيلة املال

أكاديميون 
وخبـــــراء 
 : ن خليجيــو
الحـلـــف ال 
يتيـح العضوية 
أمـام  الكاملـة 
دول »التعـاون« 
لكــن ينبـغي 
لتشـجـــيع 
انضــمامــها 
أن يــوســع 

منهـا االسـتفادة  يمكـن  التـي  المزايـا  قائمـة 
ظل عدم إتاح���ة الفرصة النضمامها 
الى احللف واملادة اخلامس���ة )الدفاع 

املشترك(.
ولفت الى إمكانية لعب دول املبادرة 
دورا في قوة الط���وارئ اجلديدة في 
احللف للتعامل م���ع األزمات، إضافة 
الى حتس���ني التعاون ب���ني »الناتو« 
التعاون اخلليجي  من جهة ومجلس 
كمنظمة من جهة أخرى وعدم الدمج 
بني مبادرة إسطنبول وبرنامج احلوار 

املتوسطي.
الختام

وفي ختام املؤمتر، حتدث مساعد 
القطري لش���ؤون  وزير اخل��ارجية 
املتابعة محمد عبداهلل الرميحي الذي 
متنى ان يكون املؤت��م���ر قد ح���قق 
أهدافه، داعي���ا الى توثيق ما دار فيه 
ليكون متداوال بني املسؤولني واملتابعني، 
الدائرة  الى رئيس  وتوجه بالش���كر 
املختصة مبتابعة مبادرة إسطنبول 
واحل���وار املتوس���طي ضمن قس���م 
الديبلوماسية العامة باحللف نيكوال 
دي س���انتيس على جهوده في إعداد 

املؤمتر.
من جانبه، ق���ال نائب األمني العام 
حللف »الناتو« كالوديو بيسونيرو ان 
املؤمتر شهد أفكارا ذات أهمية كبيرة 
وانه يجب التفكير في تطبيقها، مجددا 
التأكيد على ان احللف يرحب بشركاء 
آخرين في فريق التواصل السياسي 

الدائم واحلوار.

التكنولوجي���ا، وحت���دث عن مقترح 
لعقد مؤمتر ثان ملناقشة هذه األمور 
أو تشكيل جلنة لتقدم املقترحات الالزمة 

الى جهات االختصاص.
الى االتفاق على  الشهراني  وأشار 
أهمية متابعة ما يدور في املنطقة من 
حتديات ومنها عدم االستقرار بالعراق 
وأفغانس���تان واليمن واالنعكاسات 
السلبية لذلك على املصالح املشتركة لكل 
من »الناتو« ودول مبادرة إسطنبول، 
ولفت الى ان املش���اركني حتدثوا عما 
جرى في مص���ر وتونس، وهو األمر 
الذي قد يتكرر في غير مكان، إضافة 
الى تطرقهم الى قضايا اإلرهاب وتبادل 
الذي  القرصنة  املعلومات وموضوع 
اس���تحوذ على جزء مهم من النقاش، 
حيث ركز املشاركون على أهمية وضع 
آلية ملكافح���ة القرصنة الى جانب ما 
تقوم به س���فن »الناتو« من عمليات 
حراسة للمسارات البحرية، الفتا الى ان 
اآللية البد ان تولي مزيدا من االهتمام 
والتنظيم لعمليات اعتقال ومحاكمة 

القراصنة.
الورشة الثالثة متحورت حول »سبل 
تعزيز التعاون بني الناتو ودول مبادرة 
إسطنبول«، وقال مقررها السفير ديريك 
برينغلمان، وهو مساعد األمني العام 
للشؤون السياسية والسياسة األمنية، 
ان املشاركني حتدثوا عن ضرورة توفير 
اجلهود لتحس���ني ص���ورة »الناتو« 
وتطوير مس���توى جديد من التعاون 
واملسؤولية يناسب دول التعاون في 

وأشار د.روبرتس الى ان اجلانبني 
يتفقان على العدي���د من األمور التي 
ميكن التعاون بش���أنها، لكن تختلف 
األولويات، مشيرا الى املطالبة بتوسيع 
القائمة التي يقدمها »الناتو« لشركائه 

من الدول املعنية.
وكمثال عل���ى التباين في وجهات 
النظر، أشار الى أنه وبينما يركز »الناتو« 
على موضوع إيران ومساعيها النووية، 
فإن دول اخلليج تنظر أيضا بحسبما 

أشار املشاركون إلى إسرائيل.
وحت�����دث ع���ن تأك��ي���د احللف 
أن���ه ال ين���وي ان يكون ج���زءا من 
الفلسطينيني  املفاوضات بني  مرحلة 
واإلسرائيليني رغم أنه مستعد للعب 
دور في املرحلة الالحقة التفاق السالم 

عند التوصل إليه.
الورشة الثانية حتدثت عن »األمن 
اإلقليمي والتحديات األمنية املشتركة 
وكيفية التصدي لها والقيمة املضافة 
التي يقدمها النات���و إلى دول مبادرة 

إسطنبول«.
وقدم مقرر الورشة العميد الركن زامل 
سياف الشهراني من معهد الدراسات 
العسكرية في دولة قطر شرحا حول 
ما دار خاللها، الفتا الى وجود أرضية 
مش���تركة بني اجلانبني وأفكار ميكن 
ان تساعد على االرتقاء بالعالقات الى 

املستوى املأمول.
وشدد الشهراني على أهمية وجود 
أولويات وخطة زمنية للتعاون وآليات 
محددة لتب���ادل املعلوم���ات وتبادل 

هناك تهدي���دات أخرى منها القرصنة 
الش���امل  الدمار  وانتش���ار أس���لحة 
والصواريخ بعيدة املدى واإلرهاب، وكلها 

حتديات دولية تتطلب تعاونا«.
وختم نائب أمني عام حلف »الناتو« 
بالق���ول: »لم نصل الى حتقيق كل ما 
نصبو إليه، لكن نريد مواصلة التعاون 

ولذلك نحن هنا«.
3 ورشات عمل

تخلل���ت املؤمتر 3 ورش���ات عمل 
متزامن���ة اس���تمرت كل منها نحو 4 
س���اعات، وفي ختام اليوم املاراثوني 
في فندق »ريت���ز كارلتون الدوحة«، 
قدم مقررو الورشات ملخصات ملا دار 

في كل منها.
البداية كانت مع مقرر اجللسة األولى 
نائ���ب مدير معهد »روس���ي« الدولي 
للدراس���ات اإلس���تراتيجية د.ديڤيد 
روبرت���س الذي حتدث عن الورش���ة 
التي متحورت حول »املفهوم  األولى 
اإلستراتيجي اجلديد للناتو وعالقته 

بأمن اخلليج«.
وقال د.روبرتس انه ملس استمرار 
االنطباعات السيئة لدى املشاركني عن 
»الناتو« وأنهم مازال��وا يصنفونه على 
ان���ه جزء من احلرب الب���اردة وعلى 
أنه أداة بي���د الوالي��ات املتح��دة وان 
بعضهم اقترح تغي��ير لف��ظ ال��داللة 
على احللف للم��س���اعدة في تغيير 
الصورة النمطية عنه لدى الناس في 

هذا اجلزء من العالم.

الى ما بعد عام 2014 على مس���تويات 
األمن واملصاحلة السياسية والتنمية، 
ونأمل ان يكون للدول اخلليجية دور 

في هذا املجال«.
ثم انتقل بيس���ونيرو للحديث عن 
اإلس���تراتيجية اجلديدة للحلف التي 
التحديات اجلديدة وس���بل  ح���ددت 
مواجهتها وارتكازها على مبدأ التعاون، 
الفتا الى ان هناك اليوم »فرصة أكبر 
للتشاور بشأن القضايا األمنية املشتركة 
وتعزي���ز فهمنا ملا يج���ري وقدرتنا 
على منع املخاطر واحتوائها هنا في 

اخلليج«.
وتاب���ع »وبإمكاننا أيضا ان نعطي 
شركاءنا القدرة على الوصول الى كل 
البرامج التي نقدمها، وأنتم تختارون 
ما يناس���بكم منها، س���واء في املجال 
العس���كري أو في مج���ال املعلومات 
واألمن«، مضيفا »ولكن لتحديد ذلك 
نحتاج الى ان نتحاور ونتواصل بشكل 
مستمر، خاصة ان 50% من طاقة العالم 
متر عبر اخلليج ودول املنطقة حتوي 
60% من احتياط���ي النفط في العالم 
و40% من احتياطي الغاز وهذا يهمنا 

ويهمكم«.
وأوضح بيس���ونيرو: »إذن، نحن 
نتح���دث ع���ن م��بادرات مش���تركة، 
والشراكة هي دائما طريق باجتاهني، 
فنحن نريد إعطاءكم ما نعلمه ولكننا 
حريص���ون أيضا عل���ى معرفة ما ال 

نعلمه«.
وأضاف: »والى جانب األمن الطاقوي، 

ومتنى العطية ان يؤدي املؤمتر الى 
اخلروج بأفكار ومبادرات تعزز مستوى 

التعاون بني احللف ودول املبادرة.
نائب أمين عام »الناتو«: 

لسنا نبدأ من الصفر

قال نائب األمني العام حللف »الناتو« 
كالوديو بيس���ونيرو: »لسنا نبدأ من 
الصفر، فهناك مئات النشاطات املتوافرة 
اليوم للت��ع���اون احملت���مل مع دول 
مبادرة إسطنبول، لكن لنكن صريحني 
بعد ان كان���ت ه��اك بداي��ة مش��جعة 
بدا أن األمر غير س���هل في السنوات 
األخيرة«، مضيفا »لذلك جئنا لنسمع 
أفكاركم وآراءكم بش���أن التعاون في 
مواجهة املخاطر املشتركة والتهديدات 
ومنها التهدي���دات اإللكترونية لعالم 
يعتم���د ف���ي تقارب���ه على ش���بكات 

االتصال«.
وتابع: »ال ميكن جلهة واحدة اليوم 
ان تواجه مبفردها هذه التحديات ومبا 
ان التحديات متعددة فالرد عليها يجب 

ان يكون متعددا«.
وتطرق الى الوضع في أفغانستان 
قائال: »هناك 48 بلدا يساعد أفغانستان 
الواليات  ف���ي  الس���لطة  اليوم لنقل 
واألقالي���م، ورج���ال األم���ن األفغان 
س���يكونون قادرين بنهاية عام 2014 
على توفير األمن في بلدهم«، مستدركا 
»ولكن كلنا نعلم ان احلل ليس عسكريا 
فقط بل املطلوب اس���تمرار املساعدة 
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